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Gerbiamasis Pirmininke,

Komisija norėtų padėkoti Seimui už pateiktą Nuomonę dėl Europos kaimynystės politikos 
finansavimo Naujojoje Europos Sąjungos finansinėje perspektyvoje (2021-2027 m.).

2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2021-2027 m. daugiametės 
finansinės programos pavadinimu „Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, 
suteikia galių ir gina“ (COM(2018) 321 finaĻ), o 2018 m. birželio 14 d. - pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonės. Šis pasiūlymas priimtas įgyvendinant plataus užmojo 
planą supaprastinti išorės veiksmų sistemą ir padaryti finansavimo priemones 
lankstesnes, nuoseklesnes ir veiksmingesnes.

Europos kaimynystės politika yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos išorės veiksmų 
prioritetų ir ji toliau užims labai svarbią vietą sistemoje. Kaimynystės politikos 
finansavimas bus iš esmės padidintas skiriant rezervuotų lėšų finansinį paketą, kuris 
sudaro 22 mlrd. EUR, - dabartinėmis kainomis tai 24 % viršija esamą finansavimą.

Kaimynystės politikos partneriai taip pat turėtų būtų pagrindiniai paramos gavėjai iš 
naujiems uždaviniams ir prioritetams skirto rezervo lėšų. Šį rezervą sudaro 10,2 mlrd. 
EUR lankstumo marža, ir jis skirtas lanksčiai reaguoti į tebesitęsiančias krizes, 
pavyzdžiui, Ukrainoje ar Sirijoje, ir spręsti nenumatytus saugumo klausimus ar 
migracijos spaudimo problemą.
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Be to, reglamento skyriuje, reglamentuojančiame Kaimynystės politiką, visi specifiniai 
bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis aspektai išliko nepakeisti. Be kita ko, ypač 
daug dėmesio skiriama veiklos rezultatams: 10 % Kaimynystės politikos finansinio 
paketo rezervuota remti pažangai teisinės valstybės, demokratijos, ekonomikos valdymo 
ir reformų srityse, taip pat bendradarbiavimui migracijos ir mobilumo klausimais, šalims 
skiriamų asignavimų diferencijavimui ir tolesniam tarpvalstybiniam bendradarbiavimui.

Komisija yra įsitikinusi, kad iš esmės padidinus finansavimą, sudarius lankstesnes 
sąlygas ir skiriant didesnį dėmesį stabilumui Sąjunga galės daryti didesnį poveikį ypač 
svarbiuose kaimyniniuose regionuose.

Komisija viliasi, kad šiais paaiškinimais atsakoma į Seimo iškeltus klausimus, ir tikisi 
tęsti politinį dialogą ateityje.
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